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DE VERENIGING
Albion is de studievereniging van de studie Engelse 

Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Als studi-

evereniging is het onze taak om te zorgen dat zoveel 

mogelijk van de studenten lid worden van onze 

vereniging zodat wij vervolgens voor deze student-

en activiteiten kunnen organiseren. Deze activiteiten 

lopen uiteen van grote feesten, borrels, pub quizzen 

tot symposia en studie gerelateerde bijeenkomsten 

en debatten. Door middel van deze activiteiten hopen 

wij een binding te creëren tussen de studenten en ze 

een onvergetelijke studententijd te geven. 

Voor de organisatie van dit alles ligt de eindverant-

woordelijkheid bij het bestuur. Deze coördineren de 

vele commissies die Albion rijk is, die op hun beurt 

de vele activiteiten organiseren. 

Als vereniging zijn wij constant op zoek naar nieuwe 

initiatieven voor om het voor onze leden nog leuker te 

maken. Hierbij kunnen wij de hulp en samenwerking 

van bedrijven en ondernemers goed bij gebruiken. 

Naast dat onze leden een studie delen, is de verenig-

ing bovenal een groep van honderden studenten, die 

allemaal staan te trappelen om via Albion kennis te 

maken met wat u kunt aanbieden. 

LEDENPAS
Albion maakt gebruik van een ledenpas. Het is het 

middel waarmee het Albionlid zich kan identificeren 

als zodanig naar de buitenwereld. Met deze pas kun-

nen onze leden reeds bij veel van onze partners ter-

echt voor exclusieve ledenkorting- en acties. Heeft 

u een leuk product of dienst die aan onze leden te-

gen een gereduceerde prijs wilt aanbieden, dan is de 

ledenpas voor u de garantie dat de korting exclusief 

naar Albion leden gaat.

 Introductiekamp



WEBMOGELIJKHEDEN
Website
Albion heeft een eigen website, www.albionutrecht.

nl, en deze wordt gebruikt om speciale evenementen 

en informatie naar de leden te communiceren. De 

website biedt veel mogelijkheid tot adverteren. Zo 

kunt u voor een advertentie plaatsen als post, in de 

sidebar, of een vacature op onze vacature pagina. 

Als u zich als partner aanmeldt krijgt u een vaste 

vermelding op de voorpagina van de site en op de 

pagina van onze partners.

Update
Elke twee weken gaat er een mail naar al onze leden 

met de laatste nieuwtjes. Naast dat ze hier de kalen-

der voor de komende periode onder ogen krijgen en 

is het ook mogelijk voor u om een bericht, groot of 

klein, hierin te laten plaatsen. De update komt geg-

arandeerd bij al onze leden in de inbox.

Facebook
Social media is de meest effectieve manier van com-

municeren met onze leden en Facebook loopt daarin 

voorop.  Op Facebook worden al onze leden voor onze 

evenementen uitgenodigd, worden ze op speciale 

acties geattendeerd en verdere algemene bericht-

en. Voor een moderne vereniging mag een goed 

gerunde Facebookpagina niet ontbreken en deze is 

ook onmisbaar voor onze leden. Een post op Face-

book bereikt snel en direct onze leden, en (bestuurs)

leden van aanverwante verenigingen.

Phoenix
Bij een vereniging mag een goed verenigingsblad 

niet ontbreken, zo ook dus niet bij Albion. Als blad 

hebben wij de Phoenix, exclusief digitaal uitgegeven, 

maar de mogelijkheid deze op papier te drukken. In 

de Phoenix kunnen onze leden columns lezen; inter-

views met mensen uit het studiegebied; recensies 

van muziek, boeken, en evenementen; en over uw 

organisatie! How u in de Phoenix wilt staan is aan 

u, van volledige pagina’s tot een kleine vermelding 

achterin. De Phoenix wordt 4 tot 5 keer per jaar uit-

gegeven en nog altijd door onze leden goed gelezen.

 Website



KLEDING
Albion is dol op merchandise. Het is een makkelijke 

manier om onze leden iets van de vereniging mee te 

geven waar ze ook daadwerkelijk wat aan hebben. 

Naast dat we eigen tassen en pennen aanbieden is 

een groot deel van de merchandise kleding. Deze zal 

voor u ook het meest interessant zijn, want wat is 

nou betere reclame dan leden die met uw bedrijf op 

hun lijf rondlopen? Wij staan ook altijd open voor an-

dere producten en suggesties zijn dus altijd welkom. 

Wat u met de kleding wilt doen is aan u. Uw naam 

en/of logo kan op de borst, mouwen of groot op de 

rug. UI mag ervoor kiezen om de kleding van een 

commissie te sponsoren, of simpelweg de activite-

iten die ze organiseren in ruil voor een bedrukking. 

Bestuursshirts
Van alle Albion kleding worden de bestuursshirts het 

meest gedragen. Hoewel het maar 5 leden zijn die 

erin rondlopen, zijn dit wel de 5 die bij elke activiteit 

het shirt dragen en daarmee ook op elke foto sta-

an bij activiteiten. Een bedrukking op dit shirt staat 

voor de leden niet alleen voor een band tussen u en 

Albion, maar is ook het shirt dat het meest door onze 

leden gezien wordt.

Commissiekleding

• Kamp- en introductiecommissie

De kamp- en introductiecommissie organiseren ie-

der jaar respectievelijk het Albion introkamp en de 

Universitaire introductie. Beide commissies bestaan 

uit de commissieleden en mentoren die de nieuwe 

studenten het studentenleven in begeleiden. Tijdens 

deze dagen dragen zij voor de gehele periode hun 

commissieshirts, waar alle studenten het eerst mee 

geconfronteerd worden wanneer ze aan Engelse Taal 

en Cultuur beginnen. 

• Reiscommissie 

Elk jaar organiseert Albion een aantal reizen. Er is 

een grote reis van een week, een kleine reis van een 

weekend, een skireis en elke 5 jaar een lustrum-

weekend. Bij al deze reizen is het mogelijk om kle-

ding te sponsoren en van een bedrukking te voor-

zien. Het verschil tussen de reizen en de intro en het 

kamp is dat bij de reizen de kleding niet alleen door 

de commissie wordt gedragen, maar voor alle leden 

die mee gaan op de reis is er de optie de kleding te 

verkrijgen.



ACTIVITEITEN
Introductie
In de eerste week van het academisch jaar zorgt 

onze introductiecommissie ervoor dat alle nieuwe 

studenten Engelse Taal en Cultuur kennis kunnen 

maken met de Universiteit Utrecht, de stad, en Al-

bion. Naast dat er onderwijsinhoudelijke activiteiten 

plaatsvinden, zal ook het nodige gefeest plaatsvin-

den. U kunt in onze introductie een rol spelen en op 

die manier al onze nieuwe studenten direct bereiken. 

Zo kunt u bijvoorbeeld de kleding van de commissie 

sponsoren of een activiteit sponsoren. Mocht u geïn-

teresseerd zijn in het worden van een partner van 

Albion met een vaste aanbieding, komen wij met de 

nieuwe studenten kennis maken met uw product of 

dienst.

Reizen
Albion organiseert elk jaar een grote-, kleine-, en 

skireis, en om de 5 jaar een lustrumweekend. U kunt 

hier voor onze leden de kleding sponsoren of een 

activiteit. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om een 

reis in het geheel of voor een deel te sponsoren en 

zo zowel vooraf en achteraf als tijdens de gehele reis 

directe te kunnen adverteren bij de leden die mee 

gaan.

Feesten
Een onmisbaar aspect van een studievereniging zijn 

de feesten. Onze leden kunnen het gehele jaar door 

genieten van een divers aanbod aan feesten. Al onze 

feesten worden gedaan in samenwerking met andere 

verenigingen en bieden zo een nog groter platform 

om te adverteren dan alleen Albion. U kunt hierbij 

het gehele feest sponsoren, maar ook bijvoorbeeld 

een deel van de drank. Bij de feesten is enorm veel 

mogelijk en bieden tal van opties voor u om uw bed-

rijf onder de aanwezige studenten naar voren te 

brengen.

Overige activiteiten
Albion biedt naast de reizen en feesten een diverse 

reeks andere activiteiten aan waar u bij betrokken 

kunt zijn. Zo zijn er symposia, pub quizzen, studiebi-

jeenkomsten, toneelstukken, en een hele rits andere 

activiteiten. Veel van de overige activiteiten worden 

georganiseerd door onze activiteitencommissie. 

Deze commissie is altijd op zoek naar nieuwe activi-

teiten die wij tegen een speciale prijs aan onze leden 

kunnen aanbieden. Voorstellen voor activiteiten en 

andere sponsormogelijkheden met betrekking tot de 

overige activiteiten zijn altijd meer dan welkom.



TOT SLOT
Zoals u in al het bovenstaande heeft kunnen lezen 

is er enorm veel mogelijk met adverteren via Albi-

on. Maar demogelijkheden houden bij deze brochure 

niet op. Bij Albion zijn wij altijd op zoek naar nieu-

we partners en sponsoren met goede ideeën om hu 

bedrijf aan onze leden bekend te maken. Dus mocht 

u na dit alles een andere suggestie hebben horen 

wij dat ook graag. Voor vragen naar de vele mogeli-

jkheden of om een prijsopgave aan te vragen kunt u 

terecht bij de Commissaris Extern.


